NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. birželio 8 d. Nr. T- 5
Vilnius
Virtualus Tarybos posėdis vyko 2020-06-08 nuo 14 val.
Posėdžio pirmininkas Linas Kukuraitis.
Posėdžio sekretorė Jolanta Kvetkovskytė.
Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai: Linas Kukuraitis, Sigitas Armonas, Juozas
Bernatavičius, Jelena Ivančenko, Paulius Kalvelis, Rasa Kavaliauskaitė, Vladislav Kondratovič,
Janina Krušiskaitė, Dana Migaliova, Vaidotas Nikžentaitis, Nijolė Milkevičienė, Jolanta Šliužienė,
Kęstutis Vaišnora, Audronė Vareikytė, Viktorija Vitaitė, Odeta Vitkūnienė.
Kiti posėdžio dalyviai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės Daiva
Zabarauskienė ir Kristina Stepanova, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Gražina
Šeibokienė, LR Prezidento patarėja Irena Segolovičienė, LR Vyriausybės kanceliarijos Socialinės
grupės patarėja Daiva Buivydaitė-Garbštienė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė
Dovilė Juodkaitė, Žilvinas Mišeikis, Ugnė Sakūnienė, Irma Juodiene.
DARBOTVARKĖ:
1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projektas „Dėl asmeninio asistento
paslaugų teikimo“.
2. COVID -19 pandemija Lietuvoje: išmoktos pamokos ir pasirengimas galimai antrai pandemijos
bangai.
3. Neįgaliųjų socialinė integracija Kauno miesto savivaldybėje: neįgaliųjų nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas savivaldoje ir paslaugų neįgaliesiems teikimo organizavimas.
4. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondo pristatymas: reglamentavimas, rėmimo sąlygos ir
finansavimas.
5. Neįgaliųjų reikalų tarybos šių metų sprendimų įgyvendinimo apžvalga.
Tarybos pirmininkas Linas Kukuraitis pristatė Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu posėdžio darbotvarkei pritarta.
SVARSTYTA. 1. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projektas „Dėl
asmeninio asistento paslaugų teikimo“.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva
Zabarauskienė informavo, kad projektas „Dėl asmeninio asistento paslaugų teikimo“ yra
baigiamas rengti. Iki birželio 10 dienos projektas bus pateiktas neįgaliųjų organizacijoms teikti
pastabas ir pasiūlymus. Iki liepos mėn. projektas bus pateiktas Vyriausybei.
NUTARTA. 1. Iš esmės pritarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projektui dėl asmeninio asistento paslaugų
teikimo.
SVARSTYTA. 2. COVID -19 pandemija Lietuvoje: išmoktos pamokos ir pasirengimas
galimai antrai pandemijos bangai.
Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė, laikinai
vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė pristatė susijusią su pandemija
situaciją šalyje, apžvelgė sprendimus, kurie leido įveikti COVID – 19, supažindino su testavimo
strategija, pateikė informaciją apie karantino atšaukimo kriterijus, atkreipė dėmesį į Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (COVID – 19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.
Linas Kukuraitis pabrėžė, kad kiekviena Ministerija turi savo priemones kovoti su COVID
– 19 pasekmėmis. Neįgaliųjų srityje užtikrinami trys paketai : socialinės garantijos, užimtumo
skatinimas ir socialinių paslaugų teikimas, o karantino metu visos procedūros buvo nukeltos,
užtikrinant neįgaliųjų saugumą.
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Diskusijos metu aptartos sveikatos priežiūros specialistų darbo atnaujinimo galimybės,
aptartos galimybės naudotis nuotolinėmis paslaugomis.
NUTARTA. 2. Sveikatos apsaugos ministerijai planuojant veiksmų plano priemones į
pasitarimus kviesti neįgaliųjų nevyriausybines organizacijomis, numatyti įtraukias bei specialias
priemones ir atitinkamą finansavimą atsižvelgiant į asmenų poreikius pagal negalios pobūdį.
SVARSTYTA. 3. Neįgaliųjų socialinė integracija Kauno miesto savivaldybėje: neįgaliųjų
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas savivaldoje ir paslaugų neįgaliesiems teikimo
organizavimas.
Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė
pristatė pokyčius Kaune, susijusius su viešųjų erdvių bei viešųjų paslaugų pritaikymu
neįgaliesiems, pabrėžė visų negalių individualumą, į kurį svarbu atsižvelgti vertinant neįgaliųjų
poreikius, siekiant užtikrinti tinkamas paslaugas, pristatė Kaune paslaugas finansuojamas per
programas ir projektus ir paslaugas, perkamas viešųjų pirkimų būdu, atkreipė dėmesį į paslaugų
įsigijimo viešųjų pirkimų būdu pranašumą prieš paslaugų projektus, atrenkamus konkursų būdu,
apibrėžė iššūkius, su kuriais susiduriama kuriant naujas paslaugas neįgaliesiems.
Rasa Kavaliauskaitė, Kęstutis Vaišnora, Irma Juodienė, Ugnė Sakūnienė ir Jelena
Ivančenko, Dovilė Juodkaitė uždavė rūpimus klausimus, į kuriuos buvo atsakyta.
NUTARTA. 3. Neįgaliųjų reikalų taryba siūlo Kauno miesto savivaldybei , įvertinus
didesnį socialinės reabilitacijos paslaugų poreikį, nei leidžia skiriamų valstybės biudžeto lėšų
dydis ir minimalus savivaldybės prisidėjimas, ieškoti galimybių padidinti savivaldybės pridedamą
lėšų dalį ir numatant lėšų paskirstymą didesniam skaičiui pareiškėjų iš rezervinio sąrašo.
2. Kauno miesto savivaldybei rekomenduoti rengiant savivaldybės veiklos planus į
pasitarimus kviesti neįgaliųjų nevyriausybines organizacijomis, numatyti įtraukias bei specialias
priemones ir atitinkamą finansavimą atsižvelgiant į asmenų poreikius pagal negalios pobūdį.
SVARSTYTA. 4. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondo pristatymas:
reglamentavimas, rėmimo sąlygos ir finansavimas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministro vyriausioji patarėja Aurelija Olendraitė pristatė
Nevyriausybinių organizacijų fondą, tai yra, organizacijų rėmimo mechanizmą, kuris padėtų
užtikrinti tvarų finansavimą NVO institucijų gebėjimų stiprinimui, ekspertų dalyvavimą priimant
sprendimus dėl NVO finansavimo sričių, kad būtų užtikrinamas didesnis atskirų ministerijų
bendradarbiavimas. Numatoma, kad bus deleguojami trys Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovai. Pranešėja aptarė svarbiausius fondo 2020 pasiekimus, administracinius
procesus, kuriais būtų siekiama finansuoti tvarius ir ilgamečius projektus, pristatė fondo tarybos
sudėties sudarymo procesą bei fondo tarybos kompetencijas, kuriose numatoma, kad fondo tarybos
nariai tvirtins ilgalaikes strategines finansavimo priemonių kryptis, analizuos NVO sektoriaus
būklę, bendradarbiaus su NVO, priims lėšų skyrimo sprendimus.
NUTARTA. 4. 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai užtikrinti, kad patvirtinus naują
nevyriausybinių organizacijų rėmimo formą (fondą), nebūtų sustabdytas neįgaliųjų NVO rėmimas
pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir užtikrinta teisė gauti paramą kartu su kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
2. Tinkamos išlaidos organizacijos rėmimui turi būti aiškiai įvardintos, atskirtos ir
dengiamos išvengiant finansavimo dubliavimo.
3. Siekiant viešojo administravimo efektyvumo bei skatinant neįgaliųjų nevyriausybines
organizacijas aktyviau veikti visos Lietuvos mastu, rekomenduojama finansinę paramą teikti tik
nacionalinėms skėtinėms neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, kurių apibrėžimas pateiktas
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.
SVARTYTA. 5. Neįgaliųjų reikalų tarybos šių metų sprendimų įgyvendinimo apžvalga.
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
pavaduotoja, Jolanta Šliužienė apžvelgė 2020 metų Neįgaliųjų reikalų tarybos pasiektus rezultatus,
pabrėžė, kad pagal pateiktus tarybos siūlymus priimti ir įsigaliojo teisės aktai: 2020 m. balandžio
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10 d. Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-312 patvirtinti
pakeitimai „Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir
dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir 2020 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu Nr. V-31 nuo 2020 metų gegužės 4 dienos įsigaliojo pakeitimai „Dėl neįgalių
asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pranešėja informavo, kad po atliktos apklausos paaiškėjo poreikis atlikti sveikatos tyrimą
dėl COVID-19 153-ims asociacijų darbuotojams. Pasiūlyta nutarti darbo tvarką organizuojant
tyrimus COVID-19 153-ims asociacijų darbuotojams.
Informavo, kad 2020 metų gegužės 18-os dienos posėdžio metu buvo nutarta rekomenduoti
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai organizuoti susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir NVO atstovais ir aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vasaros poilsį
ir kitas priemones ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gegužės 27 dieną organizavo susitikim
nuotoliu būdu.
Pranešėja informavo, kad Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2020 m. birželio 5
d. įsakymu Nr. patvirtintas ir paskelbtas Excel forma www.ndt.lt Paslaugų ir gaminių
prieinamumo patikros lapas. Rekomenduojama įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms Paslaugų ir
gaminių prieinamumo patikros lapo forma naudotis vertinant teikiamų paslaugų ir gaminamų
gaminių prieinamumo visuomenei lygį. Bus vykdoma Paslaugų ir gaminių prieinamumo vertinimo
stebėseną. NRD kreipsis į ministerijas, savivaldybių administracijas įsivertinti jų paslaugų
prieinamumo visuomenei lygmenį iki šių metų spalio 1 d.
Linas Kukuraitis informavo, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 7 d. 14 val.
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